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• sygnet
kwardatowa ramka z wpisaną w nią literą „S” 
poprzedzoną kropką, które nawiązują
do sygnatury Ludomira Sleńdzińskiego

• logotyp (na prawo od sygnetu)
„GALERIA IM. SLEŃDZIŃSKICH”
zapisany w dwóch liniach fontem Open Sans Bold

• tagline (pod logotypem)
„MIEJSKA INSTYTUCJA KULTURY”
zapisane w jednej linii fontem Open Sans Bold

elementy składowe loga

• kolory loga
w podstawowej wersji loga sygnet i logotyp są
w kolorze czerwonym, a tagline ciemno szarym

• kolor tła
w podstawowej wersji loga tło jest zawsze białe

podstawowa kolorystyka loga
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• logo achromatyczne
dopuszczalny wariant kolorystyczny loga, inny niż 
podstawowy, to achromatyczny: biały lub czarny, 
wszystkie elementy składowe loga są wtedy
w jednym kolorze

• tło monochromatyczne
dopuszczalne jest użycie loga achromatycznego 
(białego lub czarnego) na różnych kolorach tła, 
jednak musi być ono monochromatyczne, czyli 
jednobarwne, a kontrast między logiem a tłem, 
powinien umożliwiać czytelność wszystkich 
elementów loga

• niestandardowe warianty loga i tła
w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są 
inne warianty kolorystyczne loga i/lub tła, jednak 
użycie ich musi być każdorazowo zaakceptowane 
przez Dział Wystaw i Wydawnictw Galerii im. 
Sleńdzińskich:
 • j.rafalska@galeriaslendzinskich.pl
 • k.wrobel@galeriaslendzinskich.pl
 • tel. 502 138 980

alternatywna kolorystyka loga
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• wielkość pola ochronnego
pole ochronne zostało wyznaczone przez dodanie 
z każdej strony loga połowy długości boku sygnetu 

• ograniczenia związane z polem ochronnym
w obszarze pola ochronnego nie wolno 
umieszczać żadnych dodatkowych elementów, 
pole ochronne wyznacza również minimalny
odstęp loga od krawędzi nośnika

pole ochronne loga

• w formie cyfrowej
wysokoć loga nie może być mniejsza niż 30 pikseli

• w formie drukowanej
wysokoć loga nie może być mniejsza niż 5 mm 
przy rodzielczości 300 dpi

minimalna wielkość loga

½× ½× ½×

½×

wersja cyfrowa: 30 px
druk: 5 mm (300dpi)

• zbyt małe pole ochronne

niewłaściwe użycie loga

•  zbyt mały rozmiar loga utrudniający jego 
czytelność

• użycie innego fontu niż Open Sans Bold
w logotypie i/lub tagline’ie
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• logo obrócone lub przekrzywione

niewłaściwe użycie loga c.d.

• logo o zaburzonych proporcjach, 
rozciągnięte lub zwężone

• w wersji kolorowej: zmieniony kolor
całego loga

• w wersji kolorowej: zmieniony kolor 
tagline’u

• w wersji kolorowej: zmieniony kolor 
sygnetu i logotypu

• w wersji kolorowej: logo umieszczone
na kolorowym tle

• w wersji achromatycznej: kolor tagline’u 
inny niż reszta loga

• w wersji achromatycznej: tło utrudniające 
odczytanie loga
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w razie wątpliwości i wysyłania plików graficznych 
do akceptacji prosimy o kontakt
z Działem Wystaw i Wydawnictw
Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku:

• j.rafalska@galeriaslendzinskich.pl
• k.wrobel@galeriaslendzinskich.pl

• tel. 502 138 980

kontakt

Galeria im. Sleńdzińskich
ul. Waryńskiego 24a

15-461 Białystok

opracowanie: Krzysztof W. Wróbel

wersja 1
Białystok, marzec 2022
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